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Friskolen på Neverdal:

Oppstart neste høst
MELØY: – Nå har vi
både bygninger og
tomt klar for oppstart
til neste høst, sier
nyvalgt styreleder
for Neverdal Enspire
skole AS, Elisabeth
Nygård.
Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

– Vi har fått en gunstig avtale
på kjøp av bygninger som har
vært brukt som skole i Oslo, og
tomt skal vi leie av Terje Halsan
AS og flere private her på Neverdal. Det er arealer i forbindelse med balløkka i byggefeltet
på Sandå. -Dette blir midlertidig til vi har fått i orden tomta
ved dagens skole, forteller Nygård. Terje Halsan AS har også
bidratt til å demontere, frakte
og lagre bygningene til tomta er
klargjort. Bygget er over 700
kvm, så vi vil få god plass. Vi
satser også på at dette bygget
kan flyttes til den permanente
tomta etterhvert.

Skolekjede

Vi har fått godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet til å
etablere en 1-7 friskole for inntil 112 elever med entreprenørskap som en særegen profil, men
vi kommer til å sette en lavere
inntaksgrense i den midlertidige
løsningen. For å få godkjenning
må vi tilby noe vesentlig annerledes enn den offentlige skolen.
Det betyr at vi har stort fokus på
entreprenørskap og kreativitet.
Det vil legges vekt på tverrfag-

LAGER: Brakkeskolen står til oppbevaring på kaia til Terje Halsan AS i Glomfjord og skal fraktes til Sandå når tomta der er klar.
700 kvm vil gi privatskolen god plass.
lighet og praktiske aktiviteter,
sier Nygård.
Privatskole er en skole som
ikke har rett på statsstøtte. Friskole er private skoler som har
rett på statsstøtte, og får utbetalt 85% av landsgjennomsnittlig skolekostnad per elev direkte
fra staten. Dette er ca 177 000
for elev nr 1 tom 40, og 69 tusen kr fra elev nr 41 og oppover. Neverdal EnSpire skole
er en Friskole godkjent av Utdanningsdirektoratet, forklarer
prosjektets styremedlem, Einar
Sandaa.
EnSpire skole-konseptet er
utviklet i nært samarbeide med

fagfolk og det er faktisk fire skoler som har kjøpt vårt konsept.
Vi ser potensiale for flere skoler, men har ikke begynt med
markedsføringen ennå. Vi eies
av 74 aksjonærer fra Meløy og
primært fra Neverdal, men styret har planer om å utvide kapitalen og invitere til ny aksjetegning. Vi får 85% av den samme
statsstøtten som kommunen får
per elev, men SFO-tilbudet finansieres til selvkost. Det blir
ingen ekstrakostnader for Meløy kommune, de skal kun dekke
skoleskyss, spesialundervisning
og helsesøster på lik linje som
de gjør for elever ved den kom-

SANDÅ: Her i området på og rundt fotballøkka på Sandå, skal Norges og Meløys første Enspire-skole etablere seg
midlertidig fra skolestart 2018, sier styreleder for Neverdal Enspire skole AS, Elisabeth Nygård.

SKOLE: Slik blir bygget når det blir sammensatt.
munale skolen.

Opptak

Tidligere undersøkelser har
vist at foreldre er interessert i
tilbudet, og snart kommer det
ut søknadsskjema. Inntaksreglene er godkjent av Utdanningsdirektoratet og skal sørge
for at det er objektive kriterier
søknadene skal vurderes etter
dersom det blir fullt. Barn fra
Neverdal vil ha førsteprioritet,
men alle kan søke, sier hun. Nå
vet vi ikke eksakt hvor mange
lærere vi trenger før vi ser hvor
mange elever vi vil få, men rett
etter nyttår vil vi starte rekrutteringsarbeidet, og da går det
slag i slag. Vi har flere lærere som er nysgjerrige på dette
prosjektet, så vi håper det skal
gå greit. Kanskje vil dette tilbudet være en magnet for å få nye
innbyggere til kommunen, sier
Nygård.

Økonomien i prosjektet er
nå så god at vi kan tilby gratis
elevplass bortsett fra en oppstartsum på kr 1000 for å sikre
bindende påmelding. Vi trenger
bare 30 elever for at det skal gå
i balanse. Vi har fått bred støtte
i lokalsamfunnet til etableringen. Vi har lister med folk som
har meldt seg til praktisk dugnad, men tar gjerne i mot flere
da det er mange ulike oppgaver
som nå må gjøres. Jeg tror også
at vi kan bruke lokale ressurser
både i undervisningen og ellers, mener en entusiastisk Elisabeth Nygård som selv bor på
Neverdal og har to barn som
etterhvert skal gå på den nye
friskolen. Nå går hun og resten
av styret en hektisk tid i møte
med etablering av kommunens
og Norges første EnSpire-skole
i rekordfart.

